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STATEMENT

“Vivemos a experiência mas perdemos o significado, e a proximidade do 
significado restaura a experiência. Sob forma diversa”. T. S. Eliot, The Dry 
Salvages, 1941.

A elaboração de grande parte dessas obras remonta a meus anos de pesquisa 
acadêmica, primeiro em filosofia e, mais tarde, em história da arte e estudos 
curatoriais. Essa transição para as artes visuais, longe de representar uma 
ruptura com a pesquisa formal, foi motivada pelo desejo de testar o que 
havia aprendido até então. Trabalhar hoje como artista significa tentar 
aplicar essas ferramentas e habilidades teóricas a algo que geralmente se 
encontra além do alcance da academia: a experiência. 
 
Minhas obras tomam a forma de projetos de pesquisa de longo prazo, 
baseados em metodologias rigorosas aplicadas a objetos concretos da vida 
cotidiana. Elas derivam de situações corriqueiras para investigar como os 
discursos sociais – como história, direito, medicina, burocracia estatal, 
ou até mesmo astrologia – incidem sobre nossas identidades individuais 
e propõem, aqui e ali, intervenções mínimas em seu funcionamento. Daí 
a sua elasticidade material: de natureza narrativa, estas podem se tornar 
fotografias, objetos, instalações ou escritos, e ser apresentadas tanto no 
contexto de uma exposição quanto de uma publicação ou de uma palestra.
 

Ser fiel à experiência, contudo, não significa aderir cegamente ao sentimento 
ou sensibilidade. Pelo contrário, me interessa este ponto de inflexão em que 
nossa experiência vai além da anedota pessoal e toma, subitamente, uma 
dimensão coletiva. Isto é, um significado social, político e econômico. Ponto 
paradoxal a partir do qual torna-se viável enunciar algo (e até mesmo algo 
novo) a respeito de si próprio, usando a terceira pessoa do singular: ele. E 
daí, novamente, retornar à primeira pessoa: eu. Mas sob forma diversa. 
 
Não se trata aí de um novo delírio de objetividade, mas da busca por uma 
posição não romântica no domínio da expressão e da reflexão. Pois é 
precisamente por meio desses registros sociais, comuns a todos nós, que 
o afeto encontra a política e as estórias encontram a história. E se eu, com 
frequência, pareço ser o “tema” de minhas obras, é apenas no papel de um 
sujeito anônimo, enredado em uma situação de vida cotidiana com a qual 
qualquer um pode facilmente se identificar. Cada uma delas incorpora 
diferentes conjuntos de ideias, conceitos e hipóteses, fazendo com que obras 
de arte possam também funcionar como “estudos de caso”.

Janeiro de 2019



as coisas
2018

Aproximadamente 3.200 ítens pessoais, 32 estantes metálicas, 
2 gaveteiros metálicos, 15 tubos de luz, itens de papelaria em 
quantidades variadas, 2 media player contendo 34 faixas de áudio, 
1 painel e 34 marcações em vinil adesivo



As coisas é uma tentativa de reconstituir — de forma quase detetivesca — a 
cronologia de uma vida a partir de seus resíduos materiais acumulados ao 
longo dos anos. Ao listar e tornar públicos todos os meus objetos fora de 
uso, a obra vai na contramão das autobiografias convencionais: não se trata 
de partir das lembranças do seu autor mas, pelo contrário, de servir-se da 
materialidade dos objetos para forçar a memória (e o esquecimento) em 
direções radicalmente imprevistas. 

Exibidos sem qualquer censura, os mais de 3.000 itens aqui repertoriados 
funcionam menos como um museu pessoal do artista e mais como arquivo 
comum de uma geração compartilhada. A escolha do próprio título, uma 
referência ao livro do escritor francês Georges Perec As coisas: uma história 
dos anos sessenta, de 1965, testemunha da impessoalidade da empreitada. 
Afinal, é dele o projeto (não-realizado) do inventário exaustivo de si próprio: 

“Este pânico de perder meus rastros seguiu-se de uma fúria de conservar e 
classificar. Eu guardava tudo: as cartas com seus envelopes, ingressos de filmes, 
passagens aéreas, faturas, talões de cheques, prospectos, recibos, catálogos, 
convocatórias, jornais diários, canetas-marcadoras secas, isqueiros vazios e até 
mesmo boletos de contas de gás e eletricidade de um apartamento no qual já 
não vivia há mais de seis anos e, às vezes, passava um dia inteiro a triar e a 
triar, imaginando uma classificação que preencheria cada ano, cada mês, cada 
dia da minha vida.” (“Os lugares de um ardil”, In Pensar / Classificar, 1985.)



Vistas da instalação na Galeria Janaina Torres, São Paulo, 2018



o boletim Da JuventuDe
2018

Em colaboração com 
Gustavo Colombini
 

Performance: leitura cênica 
do livro O boletim da 
juventude (2014) por cinco 
atores convidados (duração: 
aprox. 3 horas)

Intervenção: demarcação em 
tinta sobre o piso do Ateliê 
397 da planta baixa de um 
apartamento de 37m2 em 
escala real



O livro O boletim da juventude, lançado em 2014, traz a transcrição de uma conversa real que atravessou uma madrugada de 2009: nela, cinco amigos faziam planos para o 
futuro, nenhum dos quais terminou por realizar-se. Quase dez anos depois desse primeiro encontro, a dinâmica registrada no livro foi atualizada mais uma vez por meio de um 
dispositivo teatral: cinco atores, profissionais e amadores, assumiram os papéis daqueles amigos em uma leitura cênica.

Conduzidos pelo dramaturgo Gustavo Colombini, os leitores convidados Leonardo Araujo, Flora Leite, Barbara Mastrobuono, Vinicius Pires e André Felipe passaram juntos o 
texto pela primeira vez, preparando-se para uma peça de teatro que tampouco viria a concretizar-se. A ação aconteceu no escritório do Ateliê 397, em São Paulo, em um espaço 
marcado pela presença da planta baixa, apresentada em escala real, do local onde se deu a conversa original, um diminuto ateliê de artista de 37m2 no Rio de Janeiro.



(still) bRaZil
2017 - 2018

Conjunto de 250 stills fotográficos no formato 
20 x 30 cm, papel fotográfico, painel em vinil 
adesivo (dimensões variáveis), faixa de áudio 
estéreo (4:00:00’ em loop), 03 videos digitais (em 
loop), objetos variados e uma fotografia impressa 
em papel de algodão (150 x 100 cm)

(Still) Brazil é uma investigação sobre a representação do Brasil 
em outras culturas, tal como o país aparece fixado em obras 
cinematográficas. A obra reúne 250 stills de uma lista de quase 
1.000 filmes de ficção produzidos e rodados no exterior nos quais 
as palavras “Brazil” e “Brazilian” aparecem de forma pontual, sem 
nenhuma importância real para o desenrolar das tramas. 

O caso paradigmático é Brazil (1985), de Terry Gilliam, obra 
distópica de ficção científica sem qualquer relação com o país, a não 
ser pelo tema recorrente de Aquarela do Brasil, de Ary Barroso. Mais 
do que em documentários “sérios” sobre o país, são nessas pequenas 
referências, aparentemente sem importância, perdidas em diálogos 
fictícios, que se encontram as verdadeiras imagens inconscientes do 
exotismo. Distante no tempo e no espaço, o Brasil serve de avesso 
para todos esses filmes, como um buraco negro nos roteiros, para os 
quais todas as promessas, sonhos ou fugas de seus personagens são 
mandados para nunca se realizar. 

(Still) Brazil foi também pensada como um filme, em que cada parte 
explora (e separa) uma faceta cinematográfica:  imagem em 
movimento, still, trilha sonora, ficha técnica, cancioneiro etc. 



Vista da exposição no Paço das Artes, São Paulo, 2018



Uma compilação de 80 versões estrangeiras de 
“Aquarela do Brasil”, composta por Ary Barroso 
em 1939, em diferentes línguas e ritmos exceto, 
respectivamente, em português e samba.

Faixa estéreo 4:00:00’ (loop)

Conjunto de capturas de tela de 250 filmes 
nas cenas em que o Brasil é mencionado, com 
legendas em suas línguas originais.

20 x 30 cm cada 

Lista com o título, o diretor, o ano, a nacionalidade 
e as minutagens exatas em que as palavras “Brazil” 
ou “Brazilian” aparecem em 877 filmes, em ordem 
alfabética.

Adesivo em vinil adesivo



Edição dos filmes Terra em Transe (1968), de Glauber Rocha, Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, e Os mercenários (2010), de 
Sylvester Stallone, todos filmados no prédio que hoje abriga a Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro. Retirados todos os elementos de suas 
narrativas ficcionais — como rostos, diálogos, som — restam apenas fragmentos soltos de arquitetura do Palacete, com vistas alternadas da 
piscina, fachada, colunas, portas e salões.

3 vídeos digitais, respectivamente 00:36’, 01:18’ e 01:46’ (em loop)



Hy bRaZil
2018

Pigmento sobre papel de algodão e metacrilato, 
Políptico de 6  (37,5 x 60 cm cada)



Hy Brazil constitui-se de capturas de tela de computador com os 
resultados de uma extensa pesquisa feita na internet sobre uma 
ilha fantasma situada na costa da Irlanda. Chamada Brazil (ou Hy 
Bressail, O’Brazil, Brazil, Bracil, Bracir, entre outras variantes) muito 
antes da descoberta do país sul-americano, a ilha esteve presente 
em praticamente todos os mapas náuticos entre 1325 a 1870. Foi 
apenas no fim do século 19, após inúmeras tentativas frustradas de 
encontrá-la, que a cartografia moderna determinou que ela havia 
sido confundida com um simples rochedo presente naquela região.

Nesse meio tempo, Hy Brazil ocupou um lugar privilegiado na 
imaginação popular, surgindo em diversas narrativas como um 
lugar maravilhoso, porém inalcançável. Sua presença atestada nos 
mapas deu origem a diversas teorias sobre a misteriosa ilha e seus 
habitantes; falou-se tanto de uma civilização avançada, moral e 
tecnologicamente, quanto do local de origem de povos milenares. 
Ao apresentar milhares de resultados a respeito de algo que inexiste, 
a internet aparece como uma ferramenta ideal para a difusão de 
novas e velhas mitologias, onde persistem, proliferam e florescem os 
mais primitivos fantasmas do desejo e da imaginação.



fwD: Desculpe pela DemoRa
2017

GIF animado, vinil adesivo e e-mails impressos em papel 
offset colorido

Instalação (dimensões varáveis)

Fwd: Desculpe pela demora é um projeto que buscou retomar trocas de 
e-mails interrompidas. Por meio de uma convocatória pública, recebi dezenas 
de mensagens — com dias, meses e até anos de atraso — cobrando respostas 
que nunca vieram ou se desculpando pelo próprio atraso. Ao longo de um 
mês atuei como um mediador entre remetentes e destinatários, promovendo 
uma espécie de anistia temporária para e-mails atrasados.    

Atualmente, estima-se que 145 bilhões de e-mails sejam enviados diariamente 
em todo o mundo e que mais de 11 horas semanais sejam gastas por seus 
usuários para ler e responder essas mensagens. Mas essa escalada promovida 
pela tecnologia apenas nos faz recordar de uma verdade antiga: como 
qualquer tipo de transação econômica, também a comunicação configura-se 
como uma dívida. E um círculo vicioso, pois é ao mesmo tempo necessária e 
impagável. 

É o que diz o escritor argentino Ricardo Piglia em seu romance Respiração 
Artificial, de 1980: “Não é o caso de confundir a correspondência com uma 
dívida bancária, embora de fato haja alguma ligação entre as duas: as cartas são 
como letras que se recebem e se devem. Sempre se fica com um pouco de remorso 
em relação a um amigo a quem se deve uma carta, e nem sempre a alegria de 
recebê-las compensa a obrigação de respondê-las”.

Vista da obra na Galeria Slyzmud, Buenos Aires, 2017
(Vinil adesivo e recorte vinílico sobre vidro)



Instalação da obra no Instituto Tomie Ohtake, São Paulo, 2017 
 (690 x 230 cm) 





toque aquela música | wHite boy
2017

Em parceira com Alexandre Gwaz

Performance musical: Bateria acústica, computadores, 
equipamento de gravação, luzes de LED, 4 cartazes 
impressos em papel fotográfico

Registro em vinil e CD (em breve) white boy

A performance Toque Aquela Música consistiu na gravação ao 
vivo de um disco de cinco faixas. Intitulado “White Boy”, ele é 
uma versão fantasma de outro disco, aquele que eu deveria ter 
gravado com minha banda de adolescência há exatos dez anos. 
Ele segue à risca as partituras originais, mas contém apenas a 
parte que me cabia à época: a bateria.

A performance, na realidade, começou alguns meses antes: pois 
ela envolveu todo o processo de reaprendizado do instrumento, 
com o qual eu não tinha contato desde então. Forçando o 
corpo de volta ao vigor do passado, Toque Aquela Música busca 
apontar para o caráter quase mítico da “banda” como esse 
primeiro lugar de encontros, afetos e trocas entre amigos. Mas 
também, por um jogo de ausências, para a turbulenta passagem 
à vida adulta, muitas vezes sufocando esses impulsos, desejos e 
iniciativas da juventude.

Toque Aquela Música foi também o nome do evento por mim 
organizado no espaço BREU, no dia 2 de dezembro de 2017, que 
recebeu ainda performances sonoras inéditas dos convidados 
Stefanie Egedy, Gustavo Torres e André Damião.





quaDRilHa
2017

Instalação: 300m de bandeirolas multicolores em papel de 
seda, barbante e tinta spray branca aplicada em estêncil.

(Dimensões variáveis)

Quadrilha é uma obra feita especialmente para uma exposição de 
temática “junina” que aconteceu no Solar dos Abacaxis, no Rio 
de Janeiro. Ao longo dos espaços do antigo casario estenderam-
se mais de 300 m de bandeirolas multicolores típicas dessa festa. 
Fundidas à decoração do evento, elas carregavam a frase “Quem 
não está preso está hoje no Planalto”, que se repetia, letra por 
letra, bandeira por bandeira, cômodo por cômodo.
 
Trata-se de uma declaração feita poucos dias antes por Joesley 
Batista, diretor do grupo J&F, à revista Época, ainda no contexto 
de sua delação premiada à Operação Lava Jato. Embora o 
empresário tivesse proferido o termo “organização criminosa”, a 
entrevista foi às bancas estampando a manchete sensacionalista: 
“[Michel] Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil”. 
Em resposta, o homem de confiança do presidente, Rodrigo 
Rocha Loures — preso em flagrante com uma maleta com R$ 
500 mil de propina - afirmou que o próprio Joesley seria o tal 
“chefe de quadrilha”. Acusação essa já feita inúmeras vezes ao 
ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva, por colunistas da revista 
Veja, por locutores da Radio Joven Pan e pelo deputado federal 
(então pré-candidato à presidência) Jair Messias Bolsonaro. Tanto 
Joesley quanto Temer e Lula, por meio de seus representantes 
legais, já tentaram processar uns aos outros pelo crime de calúnia 
e difamação, mas nunca obtiveram êxito. 
 
A obra é também uma homenagem à obra As guirlandas que o 
artista francês Daniel Buren apresentou na Documenta 7, em 
Kassel, em 1982.



Pigmento natural sobre papel de algodão (100 x 66,5 cm)



o Réu está nu
2017

Performance, registro fotográfico e objetos

Estandarte em poliéster bordado em algodão branco
(100 x 65 cm) e mastro de madeira (200 cm), calça e camisa 
de algodão, sapatos de borracha e impressão em pigmento 
mineral sobre papel algodão (80 x 53 cm)



O réu está nu foi uma performance realizada no carnaval de 
São Paulo de 2017. Ela consistiu em atravessar diferentes blocos 
de foliões no centro da cidade carregando um estandarte 
com a frase homônima. Em meio a uma multidão festiva e às 
decorações de rua multicolores, destacavam-se nas alturas o 
preto e branco da mensagem solitária. 
 
Tratava-se de uma referência ao conto clássico do escritor 
Hans Christian Andersen “A roupa nova do rei”, no qual este 
é convencido por um alfaiate a portar vestes com supostas 
propriedades mágicas, as quais só poderiam ser vistas por 
aqueles que fossem suficientemente perspicazes. Ao fim da 
narrativa, cabe à ingenuidade de uma criança romper o círculo 
vicioso de encanto e temor exercido pelo monarca sobre seus 
súditos, quando esta exclama em voz alta: “o rei está nu!”. 

Em uma época em que nossos mais altos dirigente são alvos de 
investigações criminais, e delas tentam se esquivar por meios 
escusos, é importante apontar uma vez mais para o espetáculo 
“vazio” do poder. Por outro lado, contra o falso moralismo que 
tem acompanhado essa crise política, cabe também exaltar a 
potência do gesto que consiste em, uma vez ao ano, despir-nos 
coletivamente de todas as nossas vestes, em público, no centro 
de nossas cidades.



toDos os pontos
2017

Ensaio visual feito especialmente para a Revista Serrote #25 IMS) 
18 x 24 cm (32 páginas)

Todos os pontos é a contração do título 
completo que dá as instruções para o 
projeto: Percorrer todos os pontos de 
interesse literário na cidade de Santiago 
de Cali, Colômbia, segundo livros de 
ficção de autores locais.

Se nos dois primeiros guias desta série 
a ênfase era a execução dos roteiros nas 
cidades, aqui o fundamental é o método 
de preparação dos percursos.

Selecionado pela Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage para uma 
residência artística no Lugar a Dudas, 
fundação de artes baseada em Cali, na 
Colômbia, propus-me a ler em quatro 
semanas o essencial da literatura de 
ficção produzida em Cali, por autores 
locais, tendo a cidade como cenário. 
Livros que pudessem, ainda que de 
forma indireta, oferecer pistas sobre a 
evolução da visão da cidade por seus 
habitantes, tal qual registrada por seus 
maiores escritores ao longo dos séculos. 
O guia reproduzido em fac-símile na 
Revista Serrote oferece não apenas os 
itinerários pela cidade, como o resumo 
dos livros escolhidos, alguns deles sem 
edição no Brasil.





toDos contRa
2016

Em parceria com Camila Goulart
 
60 lambes espalhados pelo Rio de Janeiro
(150 x 300 cm cada) 



Essa série de lambes reúne slogans clássicos de campanhas de combate 
ao mosquito da dengue, convocando uma união dos cidadãos contra 
um inimigo comum. Repetidas à exaustão pelo governo — sobretudo 
no verão, momento de surto anual da doença — elas são conhecidas de 
todos os cariocas.
 
Aqui, no entanto, a simples omissão da palavra “mosquito” dissolve seu 
contexto original e deixa ao passante a tarefa de completar a referência 
deixada propositalmente vazia: “ele”. Convite à curiosidade que se torna 
quase uma tomada de posição no momento de antagonismo político 
no qual esses lambes vão às ruas do Rio de Janeiro: o dia seguinte ao 
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.



peRGunte a seus viZinHos
2016 - 2017

Estrutura metálica, acrílico, reatores e letreiro luminoso neon 
(540 x 360 x 180 cm) 



É hoje quase um truísmo afirmar: nunca estivemos mais conectados ao 
restante do mundo e, no entanto, nunca estivemos tão sós em nossos 
apartamentos. Temos acesso irrestrito a notícias de personalidades 
e eventos vindos dos países mais remotos e, ainda assim, ignoramos 
muitas vezes quem são as pessoas que vivem ao nosso lado. Escutamos 
os passos de nossos vizinhos de piso, compartilhamos o espaço exíguo 
do elevador, vamos a reuniões de condomínio, trocamos cumprimentos 
cordiais pela manhã, mas não sabemos seus nomes.
 
Pergunte a seus vizinhos é uma obra que aponta para a perda do senso 
de comunidade nas grandes cidades, através de um dispositivo simples: 
um letreiro luminoso neon sobre uma estrutura flutuante. Localizada 
no jardim superior do Centro Cultural São Paulo, a obra aspira a 
ser percebida de duas formas distintas: quando vista de perto pelos 
frequentadores do Centro Cultural, durante o dia, ela é apreendida 
como objeto instalativo, presença física e material nesse espaço ao ar 
livre; quando vista de longe, pelas janelas dos prédios de apartamentos 
da Avenida 23 de Maio, durante a noite, ela é uma mensagem luminosa 
imaterial.
 
Ao mesmo tempo em que convoca a associação tradicional entre o uso 
do neon e o comércio de rua nas grandes cidades, a obra descumpre 
a função básica do letreiro luminoso: ela não vende, não indica, não 
aponta, não esclarece nada. Ela se endereça diretamente ao público e 
pede, a quem quer que o esteja observando, que se dirija a seu “vizinho” 
para inquirir sobre a origem do enigmático objeto. Pede aos visitantes 
que falem, que dialoguem, que estabeleçam contato com aqueles que se 
encontram ao seu lado. E, no caso, dos moradores das redondezas, que 
venham ao Centro Cultural São Paulo ver a coisa mais de perto.



Obra instalada no topo 
do edifício do Espaço 
SARACVRA em agosto de 2017 
a convite do projeto 
Lanchonete<>Lanchonete, 
da artista Thelma Vila 
Boas. Contou com o apoio do 
Goethe-Institut Rio de Janeiro, 
da Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit GmbH 
(GIZ) e do Ministério Federal 
da Alemanha para Cooperação 
Econômica e Desenvolvimento 
(BMZ), no âmbito do projeto 
Jogos do Sul.



não Deixe o aRtista viRaR pRofessoR - uma aula pública 
2016

Aula pública de longa duração no auditório da EAV Parque Lage, 
anunciada por cartazes impressos em offset
 
Tiragem de 600 + 10 assinados
(70 x 47,5 cm)

Ao longo de cerca de 20 horas, ministrei todo o conteúdo do 
meu curso semestral — A fotografia e seus fantasmas — de forma 
ininterrupta e gratuita.

A obra tira seu nome do panfleto publicado pelo artista Ivald 
Granato em 1977, o qual anunciava, na tentativa de encontrar 
mecenato para seu trabalho: “Adote o artista, não deixe ele virar 
professor”. Aqui, ao confundir a figura do artista e do professor, 
busca-se, pelo contrário, confrontar o estigma que faz da docência 
uma atividade “menor” no mundo da arte, uma saída reservada 
unicamente ao profissional que não obteve êxito em sua produção 
pessoal. Estigma este partilhado por muitos artistas.

Por isso, o gesto artístico não está em atribuir à docência a aura 
de uma experiência estética, ou em afirmar simplesmente que 
esta “aula infinita” é uma performance. Trata-se, antes, de valer-se 
estrategicamente do contexto de uma exposição de arte para dar 
acesso gratuito a um curso que tem um custo geralmente restritivo. 
E assim, por meio de uma brecha fugaz em sua programação, 
recordar ao público do Parque Lage a vocação fundamental do 
lugar onde se encontra: a de ser, não um museu, mas uma escola 
livre de arte.

Cartazes anunciaram com antecedência a programação completa 
da aula, hora por hora, atravessando a noite e o dia seguinte, com 
temas específicos, debates, e projeções de filmes.





Diante Do apaRelHo 
2016 - 2018

320 diapositivos coloridos
(dimenões variáveis)

Entre 2008 e 2011, fotografei de maneira sistemática a primeira 
passagem de todas as visitas que recebi em meu exíguo apartamento 
no período em que vivi como estudante em Paris. Compilei, assim, um 
arquivo com mais de 300 imagens, em sua maioria de jovens em poses 
descontraídas, todos posicionados em um mesmo corredor sob um 
letreiro vermelho com a palavra em português: APARELHO.

O nome era uma homenagem aos locais usados por diversos grupos de 
esquerda para reuniões e também como moradia temporária, durante o 
enfrentamento à ditadura militar brasileira (1964-1985). E, em especial, 
à trajetória de meu pai, Silvio Jablonski, estudante de engenharia que, 
aos 23 anos, viveu em um desses “aparelhos” comunistas, até ser levado 
em agosto de 1971 na “Operação Bandeirantes” (OBAN) para a sede do 
DOI-CODI de São Paulo, onde seria preso e torturado. 

Através de um jogo de espelhos, a obra propõe trazer para o público do 
presente aquela correlação fundamental entre a experiência individual 
da juventude e o despertar coletivo de uma consciência política, 
que marcou tão profundamente os anos 1960 e 70. Afinal, boa parte 
daqueles militantes do passado era composta de jovens, na faixa de 
seus vinte anos, e o período vivido nesses apartamentos clandestinos 
representou também, para muitos deles, uma primeira experiência de 
liberdade longe da repressão de seus próprios lares.



Montagem da obra na exposição Elefante branco com 
paninho em cima, Museu da Imagem e do Som, São 

Paulo, 2016

3 mesas de luz (33 x 45 x 5,5 cm cada), 3 lupas de 
aumento e 130 diapositivos coloridos



Vista da instalação na exposição individual Mistérios caseiros na Galeria Antonio Sibasolly, Anápolis, 2018
300 diapositivos coloridos, 2 caixas de metal, 1 projetor de slides automatico, 2 tubos de cobre, 2 cortinas, vinil adesivo



toDos os pontos 
2015

Um guia turístico, 2 mp3 players com fones de ouvido, 2 
reproduções de mapas e 61 fichas destacadas (11 x 19 cm 
cada). Dimensões variáveis  

Montagem da obra na exposição O que caminha ao lado, 
SESC Vila Mariana, São Paulo, 2015.

Todos os pontos é a contração do título completo que dá as 
instruções para o projeto: Percorrer no menor tempo possível todos 
os pontos de destaque gastronômico nas cidades do Rio de Janeiro e 
São Paulo segundo o guia Michelin 2015.

Essa nova versão do projeto iniciado em Buenos Aires em 2014 
propõe uma comparação dos endereços da alta gastronomia no 
Rio de Janeiro e em São Paulo no Brasil. Ao seguir de perto toda 
a agenda do guia Michelin, traço uma cartografia urbana que 
indica o que há por trás da qualidade supostamente “universal” 
dos restaurantes “estrelados”. Criado em 1900 pelo fabricante de 
pneus André Michelin, esse sistema servia àqueles poucos que 
podiam adquirir um carro no início do século passado e continua 
a responder hoje à criteriologia de um grupo social específico que 
se define por seu elevado poder aquisitivo. 

A obra é composta por 61 cartelas que indicam os itinerários 
percorridos e contém: a fotografia dos restaurantes, o horário de 
passagem, bem como o preço médio da refeição e a sua avaliação 
tal qual elaborada pelo próprio guia. Dois mapas e dois áudios, 
contendo a gravação dos itinerários de carro pelas cidades, 
completam a instalação.    



são paulo: trajeto de carro por 36 pontos em um total de 12 horas e 3 
minutos (com uma pausa de 1 hora e 20 minutos). Com a participação de 
Pedro França e Bruno Nadkarni

Rio de Janeiro: trajeto de carro por 19 pontos em um total de 7 horas e 55 
minutos (com uma pausa de 1 hora e 24 minutos). Com a participação de 
Camila Goulart, Pedro Victor Brandão e Laura Cosendey



Montagem da obra na galeria Zipper, São Paulo, 
2016

Caixa de 12 x 20 cm forrada em tecido com 
silkscreen contendo: 61 cartelas de 11 x 19 cm, 1 CD 

com duas faixas de áudio e 2 mapas de 65 x 46 cm 
impressos em papel de arroz



toDos os pontos 
2014

Três guias turísticos e 85 fichas destacadas 
(13 x 19,5 cm cada) 

Todos os pontos é a contração do título completo que dá as 
instruções para o projeto: Percorrer no menor tempo possível todos 
os pontos de interesse em Palermo SoHo e Palermo Hollywood 
segundo diferentes guias turísticos. 

Descartando os pontos mais evidentes (museus, jardins, 
monumentos etc.), trata-se não apenas de apontar para a extrema 
volatilidade de certos bairros visados pela especulação imobiliária, 
como de estabelecer, com meu próprio deslocamento físico, uma 
cartografia ideológica dos guias turísticos. Isto é, de compreender 
o que estão buscando em um mesmo território — onde dormem?, 
onde comem?, ondem compram? — os novos exploradores 
anônimos que assinam os guias mais vendidos do mundo: Le 
guide du Routard (França), The Rough Guide (Inglaterra) e Lonely 
Planet (Estados Unidos). 

Ao lado das fotografias e dos horários, que comprovam a 
passagem por cada ponto, encontra-se em cada ficha a descrição 
completa dos pontos de interesse, tal qual elaborada pelos 
distintos guias.  



Montagem da obra na galeria da Uiversidade Torcuato di Tella, Buenos Aires, 2014 



os anos possíveis
2014

Em parceria com Francisco Galán

Série com 9 impressões fotográficas em jato de 
tinta sobre papel fotográfico de 20 x 30 cm cada 

Montagem da obra na galeria Sancovsky, São 
Paulo, 2016

Com uma antena, sair da linguagem e do 
sentido. Com um botão, gerar uma nova 
geração. 

Tais eram as diretrizes da obra investigativa 
que apresentei na mostra final do Programa 
de Artistas Di Tella, de Buenos Aires, em 
2014. Tomando como ponto de partida a 
contingência de minha própria admissão, 
propus a criação de um método alternativo de 
seleção de candidatos, que pudesse substituir 
o caráter arbitrário inerente a todo processo 
seletivo (escolha) pela pureza do aleatório 
(não escolha). E assim produzir, de forma 
randômica, outras gerações de artistas e 
curadores, paralelas à oficial. 



Para tanto, organizei uma expedição em busca do único fenômeno conhecido que aparenta não obedecer a qualquer tipo 
de padrão: o dito “ruído branco”, uma frequência aleatória composta pela soma aleatória de múltiplas interferências de 
baixa intensidade (sinais atmosféricos, eletromagnéticos, estática etc.). 

O processo total envolveu ainda a criação de um aparato caseiro composto de transistores, resistências e capacitores 
conectados a uma barra de cobre para a captação desta frequência, a qual só se encontra em sua pureza na natureza, e 
de um programa de computador para a interpretação desses dados, conformando-os automaticamente às exigências 
administrativas da instituição, criando assim mais de 550 listas alternativas de selecionados no programa daquele ano. 



Quantas gerações pode haver em um único 
ano? 

Mais além da crítica a um sistema de 
seleção em particular, ou de uma reflexão 
abstrata sobre o acaso como forma de 
suspensão do julgamento, esta foi uma 
tentativa concreta de utilizar a legitimação 
institucional na criação de novos possíveis 
históricos. 

Montagem da obra na exposição  
final do Programa de Artistas na 

galeria da Universidade Torcuato di 
Tella, Buenos Aires, 2014

Vinil adesivo, fotografias em 
quantidades e formatos variáveis, 

antena de cobre e receptor analógico, 
um programa de computador, caixa 

de som com ruídos de estática e 
documentos vários 

(dimensões variáveis)



ociDente / oRiente
2014 - 2016

02 fotografias de família montadas em outdoors publicitários  
(7 x 3 m cada)

Ocidente / Oriente é uma obra fortuita 
que consiste no confronto de duas 
imagens encontradas em diferentes 
álbuns fotográficos: um de minha 
própria família, e outro da família de 
minha ex-namorada.  

Para além de uma mera analogia 
formal (horizonte, tons de azul etc.) 
ou comparação sociológica (qualidade 
de vida, costumes etc.), essas imagens 
apontam para a persistência das 
grandes ideologias que marcaram 
o século XX, até mesmo nas mais 
insuspeitas das atividades, como 
o turismo. E isso, apesar de sua 
dissimulação diária, promovida por 
diversos mecanismos publicitários que 
veiculam a ideia de “viagem” como 
uma espécie de válvula de escape da 
vida cotidiana, como uma fuga das 
cidades.  
 

minha avó brasileira no mar do Caribe, 1982 | 
Av. Profesor Ricardo Balbín 4.000, Buenos Aires, Argentina



os avós romenos de minha namorada na Coreia do Norte, 1975 |
Av. Independéncia 1.475, Buenos Aires, Argentina

Porém, como nos revelam nossos 
próprios álbuns fotográficos, o 
turismo está em realidade conectado à 
organização do mundo do trabalho e 
compartilha de suas mais importantes 
consequências políticas e sociais.  

Essa parece ser a razão pela qual, em 
seus merecidos dias de descanso, as 
famílias capitalistas brasileiras tendem 
a preferir sair de férias em cruzeiros 
pelo Caribe, e as famílias comunistas 
romenas, por sua vez, espairecer na 
tranquilidade de uma praia isolada na 
Coreia do Norte. 



Montagem da obra nas galeria Sancovsky e Zipper, 
São Paulo, 2016.

   
Vinil adesivo sobre superfícies de vidro 

(5 x 2,5 m) 



o boletim Da JuventuDe
2014

Publicação independente, com a participação de Daniel Jablonski, Lucas 
Cureau, Delia Rogobete, Pedro França & Ismar Tirelli Neto

500 exemplares numerados, 101 pgs.
(18,5 x 14,5 cm)

O boletim da juventude é a transcrição 
de uma longa conversa entre amigos 
que atravessa uma madrugada de 
dezembro de 2009, e cujas diretrizes, 
mais ou menos vagas, eram: fazer um 
apanhado do presente e planos para o 
futuro. 

Seis anos mais tarde, quando do 
lançamento do livro, nenhum desses 
planos se cumpriu. No entanto, longe 
da ideia de um necessário fracasso, 
lê-se no prefácio a ideia de que a 
juventude consistiria precisamente 
“no descompasso entre as promessas e 
as realizações. Que há, em suma, uma 
virtude própria na leviandade dos planos 
que nunca se cumprem e, por que não?, 
até mesmo uma beleza inesperada em 
toda essa ingenuidade travestida de 
arrogância”.

Uma cápsula do tempo da juventude de 
um grupo de pessoas que seguiu com 
sua produção em distintas direções. 





outRas publicações 
inDepenDentes
2009 - 2014

• Uma utopia contra os recifes | entrevista com Antonio Sobral, publicada de forma independente por ocasião de sua exposição “Arrebentação” 
na galeria DConcept, São Paulo
• Trâmites aduaneiros | publicação independente com ensaio sobre a obra de Antonio Sobral por ocasião de sua exposição “Força Latente” na 
galeria DConcept, São Paulo. 
• Daniel Jablonski s’entretien avec Pedro França, entrevista bilíngue publicada na revista “Octopus Notes 3”, Paris, França
• O curador como etnógrafo, o etnógrafo como curador | entrevista com Pedro de Niemeyer Cesarino, em colaboração com Isabella Rjeille, 
parte da publicação Máquina de Escrever, 2013, de CAPACETE entretenimentos 



o sono louco - quem viGia o viGia?
2013 - 2016

31 despertadores mecânicos, prateleiras de madeira, relógio de ponto de vigia 
noturno, quadro de referência com bobinas de papel, 3 painéis em vinil adesivo, 
livros para consulta, caderno de notas do artista, projeção com filme em loop
(dimensões variáveis) 

A fim de autodiagnosticar-me portador de um distúrbio de sono 
desconhecido, consistindo na impossibilidade de acordar na hora 
estipulada, realizei uma experiência caseira: dormir durante um mês 
amarrado a um antigo relógio de ponto portátil — usado no século 
XIX para assegurar que os vigias noturnos realizavam suas rondas 
em fábricas e galpões — para manter um registro de minha atividade 
inconsciente.

A cada vez que sentisse estar acordando, acionaria o mecanismo do 
dispositivo de controle, imprimindo em uma bobina de papel em seu 
interior a hora exata de meu despertar. Ao comparar a discrepância 
entre a hora estipulada do despertador e a hora marcada na bobina, 
pude determinar de maneira estritamente mecânica quanto tempo levo 
realmente para me despertar a cada manhã.

Com mais de 30 despertadores em funcionamento, a instalação 
apresenta o método e os resultados desse “estudo de caso” em primeira 
pessoa. Um longo ensaio homônimo, conjugando a ciência dos sonhos 
de Freud, as estruturas de dominação do capitalismo industrial e o amor 
louco dos surrealistas, completa a obra — mescla de investigação teórica 
e prática artística. 

Montagem da obra na Galeria Casamata, Rio de Janeiro, 2014





Montagem da obra na galeria Bolsa de Arte, São Paulo, 2016
Detalhes da projeção sobre cortina



Montagem da obra na Galeria Bolsa de Arte, São Paulo, 2016
Acrescida de uma série homônima de 9 fotografias de 43 x 30 cm cada



astRoloGicamente incompatível 
Uma resolução para Claudia Castro anunciada no Departamento de Direito da PUC-Rio aos 27 de março de 2012 
2012 - 2016



Astrologicamente incompatível é uma resolução formal, anunciada aos 
27 de março de 2012, na forma de uma fala na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, por ocasião de um seminário sobre a obra 
póstuma da professora e amiga Claudia Castro. 

Recém-chegado ao Brasil após a conclusão de um mestrado burocrático 
na mesma disciplina, já não era mais possível pensar no ideal filosófico 
que Claudia ensinava em suas aulas sem me ver confrontado com 
a imagem das inúmeras decepções acadêmicas que precederam, 
coincidência ou não, a sua breve luta contra o câncer. E para dizer tudo, 
não me parecia fazer justiça à sua memória homenageá-la nos termos 
mesmos daquilo que, no fim das contas, lhe havia feito infeliz: a Filosofia.  

A resolução, manifesta no instrumento jurídico que trouxe a público em 
minha fala, lê-se como uma tentativa de anular a validade de meus títulos 
acadêmicos — e assim, meu “destino” de filósofo, tal como expresso na 
carta astral que me fora dada um dia por Claudia. Decido desta forma 
acelerar esse inevitável processo de ruína acadêmica; não mais, porém, 
pela adesão irrestrita a um ideal desvinculado das contingências políticas 
da universidade mas, ao contrário, pela desfiliação total da disciplina: 
“Por meio desta, não pertenço mais à Filosofia”. 

Duas folhas A4 e fita cassete sobre impressão em jato de 
tinta sobre papel de algodão  (71,2 x 49,5 cm)

Página seguinte: montagem da instalação no Espaço Cultural BNDES, Rio de Janeiro, 2016 
Duas folhas A4, fita cassete e case sobre três painéis de madeira (250 x 180 cm cada) com 

recorte vinílico, televisão de tubo com vídeo em loop (10:28’)





o último instantâneo Da intelliGentsia euRopeia 
2010 - em curso 

67 fotografias 3x4, polaroides, vinil adesivo, impressão em jato de tinta sobre papel 
fotográfico (dimensões variáveis)

O último instantâneo da intelligentsia europeia é um projeto que 
elaborei em meados de 2010, ao notar que novas cabines fotográficas 
PHOTOMATON haviam sido recentemente instaladas em grande parte 
das estações de metrô de Paris. Mas, ao contrário do que alardeava a 
máquina analógica dos anos 1920  — a possibilidade de se obter 6 fotos 
perfeitas, todas diferentes —, as novas cabines digitais prezam sobretudo 
pela conformidade de suas 4 ou 5 fotos idênticas, já validadas para uso 
em documentos oficiais do Estado Francês.  

O objetivo deste projeto é reverter a lógica de controle dessas cabines, 
servindo-me de sua tecnologia de impressão, cujo “papel especial não 
permite nem retoque, nem falsificação”, para registrar meus inúmeros 
deslocamentos pela cidade na deriva do cotidiano. A escolha da máquina 
Polaroid para o registro das cabines em seu entorno se deve unicamente 
a seu modo de funcionamento análogo ao da cabine, sem filme negativo. 
Trata-se, assim, de estabelecer um circuito completo de instantâneos, ao 
longo dos anos, até passar por todas as 303 estações do metrô parisiense. 

Cada instalação do projeto é única: não apenas pelo acúmulo de novas 
fotografias, mas pela escolha de diferentes quadrantes do mapa do metrô 
de Paris a serem representados.

Montagens da obra nas próximas páginas: 
1. Sede da ONG Meu Rio em 2012 

2. Centro Cultural Sérgio Porto, em 2014







toDos os nomes 
2012

Impressão jato de tinta sobre papel de algodão 
(100 x 109 cm) 

Todos os nomes é uma ampliação fotográfica de um minúsculo 
bloco de texto da edição da segunda-feira, dia 16 de fevereiro 
de 2004, ano XXX, Nº 31, parte V, do Diário Oficial do Estado 
do Rio de Janeiro. Constam aí os nomes completos, em ordem 
alfabética, de meus colegas de classe que concluíram no ano 
anterior o ‘Curso Ensino Médio — formação geral’ na escola 
franco-brasileira Lycée Molière.

Mas não se trata tanto de reavivar aqui uma velha e já surrada 
crítica à burocracia estatal, quanto de refletir sobre o efeito 
produzido pela justaposição paradoxal das palavras ‘diário’, 
vinda de um léxico da vida privada, e ‘oficial’, do poder público. 
E, frente à imagem de sua própria experiência duplicada pelo 
Estado, de fazer uso positivo de tais mecanismos na construção 
de uma narrativa documental sobre si e o mundo ao redor. 



L’insouciance – políticas do desprendimento é um blog criado logo 
após minha chegada a Paris, no fim de 2008. Mais do que um 
mero diário pessoal, este deveria não apenas dar conta de minha 
experiência como estrangeiro mas, acima de tudo, retraçar os 
acontecimentos do ano conturbado que o precedeu, marcado por 
sucessivas rupturas, afetivas e profissionais. Tratava-se, à época, de 
tomar exatamente um ano para reescrever outro ano, para dizer à 
distância tudo aquilo que não havia sido capaz de dizer antes da 
partida. 

Conflitos amorosos, desentendimentos familiares, deslocamentos 
geográficos; todos estes pequenos dramas adolescentes, até então 
circunscritos a um reduzido círculo de amigos, puderam dotar-se aí 
de um sentido mais largo ao serem postos lado a lado de alguns dos 
eventos políticos mais marcantes do século XX — como a irrupção 
das vanguardas artísticas, as revoluções comunista e surrealista, 
a primeira e segunda guerras mundiais, o Holocausto, a corrida 
espacial, o surgimento da cortina de ferro e a queda da União 
Soviética etc.

l’insouciance - políticas Do DespRenDimento 
2009-2010

Blog acessível em: 
www.linsouciance.blogspot.com



Falando para todos a fim de comunicar-se com alguns, o blog buscou um 
modelo ligeiramente diferente de comunicação na internet, substituindo 
o anonimato que lhe é característico pelo nome próprio e as omissões 
do dia a dia pela clareza que só um espaço radicalmente público pode 
oferecer. Por meio da divulgação de trechos de cartas, imagens e vídeos de 
pessoas reais, L’insouciance estabeleceu-se como um espaço ativo de troca 
de ideias, nem sempre pacíficas, entre pessoas igualmente reais. E, assim, 
por consequência, também como o retrato vivo de uma geração ainda 
sem nome.



um obJeto Da natuReZa 
2008 - 2009

Em colaboração com Pedro França

Impressão em jato de tinta sobre papel de 
algodão (96,5 x 120 cm)

Um objeto da natureza é a tentativa de reconstituição do ateliê do pintor 
de vanguarda Kazimir Malevitch, situado em Vitebsk, na Rússia. Esse é 
o nome do lugarejo isolado que consta ao fim do audacioso ensaio Dos 
novos sistemas da arte (1919), no qual afirma-se que um objeto industrial, 
como uma lâmpada, por exemplo, seria o produto de uma única Natureza 
— ela mesma abstrata — a qual a pintura moderna estaria, ainda e 
sempre, destinada a representar. 

Ao recriar as condições materiais do trabalho do pintor (sem qualquer 
tipo de referência iconográfica precisa) em um apartamento no Rio de 
Janeiro, procurávamos reencenar, com quase um século de intervalo, 
um dos momentos-chave da história da arte moderna. Mas também, na 
contramão dos delírios cosmológicos do próprio Malevitch, sugerir que 
a invenção do Suprematismo poderia ter sido o resultado azaroso de 
um simples incidente doméstico, envolvendo a sombra de seus móveis 
projetadas contra a parede por aquela mesma lâmpada incandescente que 
tanto lhe fascinava. 


